
 

 

ફમેિલી ડ ે2020 ઇન બ્રમે્પટન (બ્રમે્પટનિ ાં કટુુાંબ દિવસ 2020) 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેદિયો (ફબે્રુઆિી 11, 2020) – ફેમિલી ડે આપણ ાં સિુિ યિ ાં કુટુાંબોન  િહત્વને ઓળખ ેછે અને િહેવ સીઓન ેપોત ન  

મિયજનો સ થે સિય મવત વવ  િોત્સ મહત કિવ િ ાં આવે છે! 

આ વર્ષ,ે ફેમિલી ડે સોિવ િ, ફેબ્રઆુિી 17, 2020 ન ાં િોજ યોજાવ નો છે, અને પદિણ િ સ્વરૂપે, શહિેની સાંખ્ય બાંધ સેવ ઓ અનપુલબ્ધ િહેશે 

અથવ  ઘટ ડેલ  સવે  સ્તિો સ થ ેક યયિત િહેશે. 

બ્રેમ્પટન સીટી હૉલ ફેમિલી ડે મનમિત્તે બાંધ િહેશે. િહવે સીઓ આ સિય િિમિય ન રૂબરૂિ ાં િેિજે લ ઇસન્સીસ િેળવવ  અિજી કિી શકશે નમહ, 

ન ગદિક લગ્ન સિ િોહોનુાં બુકકાંગ કિ વી શકશે નમહ, પ ર્કિંગ િાંડ ચૂકવી શકશે નમહ અથવ  પિિીટ્સ િળેવવ  કે ત જી કિવ  અિજી કિી શકશ ે

નમહ અથવ  મબઝનેસ લ ઇસન્સીસ (ધાંધ કીય પિવ ન ઓ) િ ટે અિજી કિી શકશ ેનહીં. 

ફ યિ એન્ડ ઇિિજન્સી સર્વયસીસ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન બ ય-લૉ એન્ફોસયિેન્ટ અન ેએમનિલ કાંટ્રોલ સમહતની, સાંખ્ય બાંધ સવે ઓ િ બેત  િજુબ 

ચ લુ િહેશે. 

િહેવ સીઓ કોઇ પછૂપિછો િ ટે 311 અથવ  905.874.2000 (બ્રેમ્પટન બહ િ) નાંબિ પિ ફોન કૉલ કિી શક ેછે, Brampton 311 ઍપનો 

ઉપયોગ કિી શક ેછે (App Store અથવ  Google Play પિ ઉપલબ્ધ) અથવ  311@brampton.ca ઇિેઇલ સિન િે ઇિેઇલ િોકલી 

શક ેછે. અિ ેપ ર્કિંગ, કચિો એકત્રીકિણ, િનોિાંજનલક્ષી ક યયક્રિો અને અન્ય ઘણી બ બતો સમહત, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન કે િીજીયન ઓફ પીલન ે

સાંબાંમધત બ બતો િ ટ ે24/7 ઉપલબ્ધ િહીએ છીએ. 

બ્રમે્પટન ટ્ર મન્ઝટ 

ફેમિલી ડે પિ બ્રેમ્પટન ટ્ર મન્ઝટ િમવવ િ/િજાન  દિવસની સવે  પૂિી પ ડશે. અિ િ  ટર્િયનલ્સ પિ ગ્ર હક સવે  ક ઉન્ટસય બાંધ િહેશે. 

રૂટ અન ેસિયપત્રક િ મહતી િ ટ,ે 905.874.2999 નાંબિ પિ ફોન કૉલ કિો અથવ  વેબસ ઇટ જુઓ, www.bramptontransit.com. 

દિયલ-ટ ઇિ (વ સ્તમવક સિયે) આગ િી બસ િ મહતી િેળવવ  તિ િ  સ્િ ટય ફોન કે અન્ય િોબ ઇલ સ ધન પિ વેબસ ઇટ  

nextride.brampton.ca જુઓ. અન્ય દટ્રપ આયોજનન ેલગત  સ ધનો િ ટ ેવેબસ ઇટ www.triplinx.ca અથવ  Google Maps 

(ગૂગલ િપે્સ) જુઓ. 

બ્રમે્પટન દિદક્રએશન 

મવમવધ િોજિજાની, કુટુાંબને અનકુળૂ િવૃમત્તઓ િ ટે અિ િી સ થ ેતિ િ  પડોશન  કમ્યુમનટી સેન્ટિિ ાં જોડ શો. િવૃમત્તઓનુાં સાંપૂણય સિયપત્રક 

ઓનલ ઇન અહીં જુઓ www.brampton.ca/recreation.  

બ્રમે્પટન એમનિલ સર્વયસીસ 

બ્રેમ્પટન એમનિલ શેલ્ટિ ફેમિલી ડે મનમિત્તે બાંધ િહેશે. વધ ુિ મહતી િેળવવ , 905.458.5800 નાંબિ પિ ફોન કૉલ કિો અથવ  વેબસ ઇટ 

જુઓ, www.brampton.ca/animalservices. 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=311@brampton.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com&data=02%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C9250c1f7acea428599ab08d7af207e4e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637170427976469106&sdata=tsbA/my0uIkgyCAhwypnbgSdbD/CrFH+m
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.triplinx.ca&data=02%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C9250c1f7acea428599ab08d7af207e4e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637170427976479097&sdata=jO/4/C45m5HtWGrE8RriccakjaPrEAjsajAOWmJ2F
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/animalservices


 

 

બ્રમે્પટન લ ઇબ્રિેી 

બ્રેમ્પટન લ ઇબ્રેિીની તિ િ શ ખ ઓ ફેમિલી ડે મનમિત્તે બાંધ િહેશ.ે તિ િ  ફેમિલી ડે ન ાં ભ ગ તિીક,ે સ્ટ્રીમિાંગ િૂવીસ અન ેમ્યુમઝક અજિ વી 

જુઓ, અથવ  ઇબૂક વ ાંચો! અિ િ  દડમજટલ ઉત્પ િો, ક યયક્રિો અને સેવ ઓ અાંગે વધ ુિ મહતી િેળવવ  વેબસ ઇટ 

www.bramptonlibrary.ca જુઓ અથવ  905.793.4636 નાંબિ પિ ફોન કૉલ કિો. 
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મિડિયા સપંર્ક : 

િોમિર્ા દુગ્ગલ  

ર્ોઓર્િકિેટર, મિડિયા એન્િ ર્મ્યુમિટી એંગેજિેન્ટ  

વ્યૂહાત્િર્ સંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટિ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptonlibrary.ca&data=02%7C01%7CMonika.Duggal@brampton.ca%7C9250c1f7acea428599ab08d7af207e4e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637170427976479097&sdata=rPShoPjIH/rElm3cG+i65dA/7H2yo0q350
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

